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Zasady otrzymywania ocen bieżących z plastyki: 

Oceny bieżące z plastyki uczniowie otrzymują za: 

-  pracę (umiejętności i działania) głównie na zajęciach.  

Uczniowie otrzymują stopnie z każdego realizowanego zagadnienia- działań 

plastycznych, wytworów plastycznych powstających na lekcji, wiadomości 

o sztukach plastycznych. 

Za swoją pracę uczeń otrzymuje pozytywne oceny bieżące.  

Gdy nie zrealizuje tematu dostaje ocenę niedostateczną.  

Jeżeli uczeń jest nieprzygotowany do zajęć (nie ma potrzebnych materiałów, 

zeszytu) nauczyciel wpisuje do dziennika uwagę negatywną.  

Jeżeli uczeń jest nieprzygotowany do zajęć ma obowiązek pracować mimo to, 

na zastępczych materiałach i otrzymuje ocenę za pracę na lekcji.  

- zeszyt przedmiotowy. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy 

w którym powinny znajdować się wszystkie realizowane tematy. 

 

 

Zakładane osiągnięcia ucznia: 

Uczeń potrafi: 

1. Wymienić dziedziny sztuk wizualnych –tradycyjne i nowe; 

2. Rozpoznać najważniejsze techniki plastyczne –tradycyjne i nowe; 

3. Omówić środki wyrazu typowe dla poszczególnych dziedzin sztuki i wskazać ich     

     zastosowanie na wybranym przykładzie; 

4. Posługiwać się podstawowymi terminami z zakresu sztuk wizualnych; 

5. Opisać wybrane dzieło sztuki (jego formę, treści funkcję); 



6. Dokonać chronologicznego przeglądu dziejów sztuki; 

7. Scharakteryzować sztukę danej epoki lub stylu, wymienić reprezentatywne dzieła 

i twórców; 

8. Powiązać dzieło sztuki z miejscem i czasem powstania na podstawie cech 

charakterystycznych;  

9. Rozpoznać dzieła sztuki z kanonu najwybitniejszych dzieł w historii, podać 

nazwiska ich twórców; 

10. Wymienić przykłady muzeów i innych instytucji artystycznych w Polsce 

i na świecie; 

11. Korzystać z różnych źródeł informacji i różnorodnych form przekazów (tekstów 

kultury); 

12. Stworzyć pracę z użyciem środków wyrazu sztuk wizualnych; 

13. Sformułować i wyrazić własną opinię na temat wybranego dzieła sztuki i poprzeć 

ją argumentami;  

14. Ocenić znaczenie sztuki epok historycznych dla tradycji i kultury współczesnej; 

15. Pracować w grupie, przestrzegając zasad kultury osobistej;  

16. Kierować się w opiniach tolerancją wobec różnorodnych wartości estetycznych; 

 
 

Kryteria ocen i metody sprawdzania osiągnięć ucznia: 
 
Zajęcia plastyczne są przedmiotem, w którym system oceniania jest bardzo trudny, 

ponieważ o umiejętnościach decydują uzdolnienia, a same zdolności nie mogą 

stanowić podstawy do oceny ucznia. Dlatego w ocenianiu uwzględniane będą głównie: 

  
1. Aktywność i samodzielność ucznia w rozwiązywaniu problemów oraz zadań. 

2. Poziom zainteresowania przedmiotem – aktywne uczestnictwo w lekcji,   

    w dyskusjach, wyrażanie własnych poglądów, formułowanie wniosków. 

3. Stopień opanowania wiedzy i umiejętności.  

4. Zaangażowanie w pracę twórczą – kreatywność i inicjatywę podczas zajęć.   

5. Przygotowanie wymaganych materiałów na zajęcia. 

6. Organizowanie pracy na lekcjach. 

7. Estetyka wykonanej pracy. 

8. Wrażliwość, chęć rozwijania swoich umiejętności, sprawności manualnej,  

     indywidualnych predyspozycji . 

9. Umiejętność korzystania z materiałów i informacji źródłowych oraz mediów. 

10. Pomysłowość twórcza i zaangażowanie w działania twórcze.  



11. Wykonywanie prac dodatkowych, rozszerzających zakres omawianego 

zagadnienia. 

12. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. 

13. Indywidualna ocena dokonań uczniów, wykraczających poza wymagania 

edukacyjne.  

Uczeń, który jest nieobecny na lekcji, ma obowiązek dowiedzieć się, jakie 

materiały i przybory należy przygotować na kolejną lekcję. 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny : 
 
Ocena celująca: 

Uczeń: 

1. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza wymagania 

edukacyjne sformułowane dla jego poziomu; 

2. Sprawnie, świadomie i krytycznie korzysta z różnych źródeł informacji, tekstów 

kultury i środków wyrazu plastycznego; 

3. Samodzielnie, systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności; 

4. Wykonuje prace na wysokim poziomie technicznym i artystycznym; 

5. Z sukcesem angażuje się w ponadprogramowe, nieobowiązkowe inicjatywy, 

np. turnieje wiedzy, konkursy plastyczne czy, wydarzenia artystyczne. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

1. Stosuje wiedzę i umiejętności zarówno w sytuacjach typowych, jak i nietypowych, 

wymagających kreatywności; 

2. Korzysta z różnych źródeł informacji i tekstów kultury; 

3. Biegle posługuje się narzędziami i technikami plastycznymi, dobierając je 

w zależności od charakteru zadania; 

4. Samodzielnie poszukuje nowych narzędzi, technik i środków wyrazu, 

eksperymentuje i twórczo podchodzi do wyznaczonych zadań; 

5. Właściwie i samodzielnie wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela; 

6. Stosuje się do uwag prowadzącego, a jednocześnie potrafi dyskutować i podawać 

argumenty w obronie własnego zdania; 

7. Samodzielnie i kreatywnie rozwiązuje postawione problemy; 

8. Samodzielnie opisuje i interpretuje dzieła; 



9. Indywidualnie poszukuje dodatkowych informacji o sztuce; 

10. Wykazuje się kreatywnością podczas realizacji zadań;  

11. Starannie i estetycznie wykonuje zalecane ćwiczenia; 

12. Wykonuje zadania w wyznaczonym terminie, jest przygotowany do lekcji. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

1. Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej; 

2. Stosuje zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności w sytuacjach typowych 

oraz niektórych sytuacjach nietypowych; 

3. Korzysta z różnych źródeł informacji; 

4. Posługuje się zróżnicowanymi narzędziami i technikami plastycznymi, wybierając 

środki wyrazu dostosowane do charakteru zadania; 

5. Właściwie wykonuje wszystkie zadania; 

6. Samodzielnie opisuje dzieła sztuki i interpretuje je pod kierunkiem prowadzącego; 

7. Twórczo korzysta z uwag nauczyciela; 

8. W niektórych zadaniach wykazuje się samodzielnością w rozwiązywaniu 

postawionego problemu; 

9. Wykonuje zadania w wyznaczonym terminie, jest przygotowany do lekcji; 

10.  Prowadzi zeszyt przedmiotowy, przynosi materiały i określone przybory na lekcje; 

11. Przedstawia własne pomysły podczas działań grupowych. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

1. Opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej z niewielkimi 

brakami; 

2. Stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych; 

3. Posługuje się różnymi narzędziami i technikami plastycznymi; 

4. Stosuje się do uwag nauczyciela; 

5. Opisuje dzieła z pomocą prowadzącego; 

6. Wykonuje zadania, zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, pracuje systematycznie; 

7. Podejmuje współpracę z innymi osobami podczas realizacji zadań grupowych. 

 

 

 



 Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

1. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej 

ze znacznymi brakami; 

2. Potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w niektórych sytuacjach typowych; 

3. Nie zawsze stosuje się do uwag prowadzącego; 

4. Przy wykonywaniu zadań potrzebuje pomocy nauczyciela; 

5. Zazwyczaj przychodzi na lekcje i w większości przypadków realizuje polecenia; 

6. Czasami jest przygotowany do lekcji, nie pracuje systematycznie; 

7. Podczas pracy w grupach jest biernym członkiem zespołu. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

1. Nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności; 

2. Nie interesuje się procesem dydaktycznym; 

3. Nie uczestniczy w lekcjach; 

4. Nie przygotowuje zadań domowych; 

5. Lekceważy obowiązki szkolne. 


